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Greetings Вітаю 

Hello  Привіт 
(Pryvit) 

Good morning Добрий ранок 
(Dobryy ranok) 

Good afternoon Добрий день 
(Dobryy denʹ) 

What is your name?   Як вас звати? 
(Yak vas zvaty?) 

My name is ____ Мене звати ____ 
(Mene zvaty ____) 

Sorry, could you say that 
again? 

Вибачте, не могли б ви 
сказати це ще раз? 
(Vybachte, ne mohly b vy 
skazaty tse shche raz?) 

How are you?   Як справи? 
(Yak spravy?) 

Fine, thanks.   Добре, дякую. 
(Dobre, dyakuyu.) 

I’m not well. Я себе погано почуваю. 
(Ya sebe pohano 
pochuvayu) 

I’m tired. Я втомився (male).  
Я втомилася (female) 
(Ya vtomyvsya. Ya 
vtomylasya) 
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I’m excited.   Я в захваті. 
(Ya v zakhvati.) 

Nice to meet you.   Приємно 
познайомитись. 
(Pryyemno 
poznayomytysʹ.) 

See you later.   Побачимось. 
(Pobachymosʹ.) 

See you tomorrow. До завтра. 
(Do zavtra.) 

Goodbye. До побачення. 
(Do pobachennya.) 

I’ll call you later. Я передзвоню тобі 
пізніше. 
(Ya peredzvonyu tobi 
piznishe.) 

Call me any time. Телефонуйте мені в 
будь-який час. 
(Telefonuyte meni v budʹ-
yakyy chas.) 
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Please and thank you   Будь ласка і дякую 

Please Будь-ласка 
(Budʹ laska) 

Thank you Дякую 
(Dyakuyu) 

Yes Так 
(Tak) 

No Ні 
(Ni) 

Not yet   Ще ні 
(Shche ni) 

How do you say ____?   Як ти cкажеш ____? 
(Yak ty skazhesh ____?) 

Could you speak slowly? 
  

Чи могли б ви говорити 
повільніше? 
(Chy mohly b vy hovoryty 
povilʹnishe?) 

Sorry, could you say that 
again? 

Вибачте, не могли б ви 
сказати це ще раз? 
(Vybachte, ne mohly b vy 
skazaty tse shche raz?) 

I don’t understand. я не розумію. 
(ya ne rozumiyu.) 

I understand. Я розумію. 
(Ya rozumiyu.) 

I don’t know.   Не знаю. 
(Ne znayu.) 
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Do you speak English?  Ви розмовляєте 
англійською? 
(Vy rozmovlyayete 
anhliysʹkoyu?) 

Do you speak 
Ukrainian? 

Ви розмовляєте 
українською? 
(Vy rozmovlyayete 
ukrayinsʹkoyu?) 

Yes, a little bit.  Так, трiшки. 
(Tak trishky.) 
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Events  події 

Birthday День народження 
(Denʹ narodzhennya) 

Happy Birthday!   З Днем Народження! 
(Z Dnem Narodzhennya!) 

Holiday Свято/відпустка 
(Svyato/vidpustka) 

Funeral  Похорон 
(Pokhoron) 

Wedding Весілля 
(Vesillya) 

Confirmation Причастя 
(Prychastya) 

Christening Xрестини  
(khrestyny) 

School holiday   Шкільні канікули 
(Shkilʹni kanikuly) 

School term Шкільна четверть 
(Shkilʹna chetvert’) 
 

The holidays start on 
____ 

Початок канікул ____ 
(Pochatok kanikul ____) 

The holidays end on 
____ 

Канікули закінчуються 
____ 
(Kanikuly zakinchuyutʹsya 
____) 
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Congratulations Вітаю 
(Vitayu) 
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Feelings and emotions 
  

Почуття та емоції 

How are you feeling? Як ти себе почуваєш? 
(yak ty sebe 
pochuvayesh?) 

Happy Щасливий/ Щасливa 
(Shchaslyvyy/Shchaslyva) 

Sad Сумний (m)/ Сумна (f) 
(Sumnyy/sumna) 

Angry Сердитий (m)/Сердитa 
(f) 
(Serdytyy, sedyta) 

Afraid Боятися 
(Boyitʹsya) 

Overjoyed Зрадів 
(Zradiv) 

Surprised здивований 
(zdyvovanyy) 

Calm Спокійний 
(Spokiynyy) 

Bored Нудно 
(Nudno) 

Good Добре 
(dobre)  

Bad Погано 
(Pohano) 
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How are you finding it?   Як ти це знаходиш? 
(Yak ty tse znakhodysh?) 

Easy Легко 
(Lehko) 

Difficult Важко 
(Vazhko) 

Impossible Неможливо 
(Nemozhlyvo) 

So-so Так Так 
(Tak Tak) 

I am sorry Вибачте 
(Vybachte) 

Don’t worry не хвилюйся 
(ne khvylyuysya) 

It will be OK   Все буде добре 
(Vse bude dobre) 
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Days and months Дні й місяці 

Monday понеділок 
(ponedilok) 

Tuesday вівторок 
(vivtorok) 

Wednesday середа 
(sereda) 

Thursday четвер 
(chetver) 

Friday п'ятниця 
(p'yatnytsya) 

Saturday субота 
(subota) 

Sunday неділя 
(nedilya) 

Weekend Вихідні 
(Vykhidni) 

Weekday Будній день 
(Budniy denʹ) 

Day День 
(Denʹ) 

Week тиждень 
(tyzhdenʹ) 

Month Місяць 
(Misyatsʹ) 
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Year Рік 
(Rik) 

January січень 
(sichen’) 

February лютий 
(lyutyy) 

March березень 
(berezenʹ) 

April квітень 
(kvitenʹ) 

May Травень 
(traven’)  

June червень 
(chervenʹ) 

July липень 
(lypenʹ) 

August серпень 
(serpenʹ) 

September Вересень 
(Veresenʹ) 

October жовтень 
(zhovtenʹ) 

November Листопад 
(Lystopad) 

December Грудень 
(Hrudenʹ) 
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What’s the date today? Якe сьогодні число? 
(Yake sʹohodni chyslo?) 

What day is it?   Який сьогодні день? 
(Yakyy sʹohodni denʹ?) 

Yesterday Вчора 
(Vchora) 

Today Сьогодні 
(Sʹohodni) 

Tomorrow Завтра 
(Zavtra) 

Two days ago   Два дні тому 
(Dva dni tomu) 

In two days time Через два дні 
(Cherez dva dni) 

Last week Минулого тижня 
(Mynuloho tyzhnya) 

Next week Наступного тижня 
(Nastupnoho tyzhnya) 
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Numbers Числа 

Zero Нуль 
(Nulʹ) 

One Один 
(odyn) 

Two два 
(dva) 

Three Три 
(Try) 

Four Чотири 
(Chotyry) 

Five п'ять 
(p'yatʹ) 

Six шість 
(shistʹ) 

Seven Сім 
(Sim) 

Eight вісім 
(visim) 

Nine дев'ять 
(dev'yatʹ) 

Ten десять 
(desyatʹ) 

Eleven одинадцять 
(odynadtsyatʹ) 
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Twelve Дванадцять 
(Dvanadtsyatʹ) 

Thirteen Тринадцять 
(Trynadtsyatʹ) 

Fourteen Чотирнадцять 
(Chotyrnadtsyatʹ) 

Fifteen П'ятнадцять 
(P'yatnadtsyatʹ) 

Sixteen Шістнадцять 
(Shistnadtsyatʹ) 

Seventeen Сімнадцять 
(Simnadtsyatʹ) 

Eighteen Вісімнадцять 
(Visimnadtsyatʹ) 

Nineteen дев'ятнадцять 
(dev'yatnadtsyatʹ) 
 

Twenty Двадцять 
(Dvadtsyatʹ) 

Thirty тридцять 
(trydtsyatʹ) 

Forty Сорок 
(Sorok) 

Fifty П'ятдесят 
(P'yatdesyat) 
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Sixty Шістдесят 
(Shistdesyat) 

Seventy Сімдесят 
(Simdesyat) 

Eighty Вісімдесят 
(Visimdesyat) 

Ninety Дев'яносто 
(Dev'yanosto) 

One hundred   Сто 
(Sto) 

One thousand   Одна тисяча 
(Odna tysyacha) 

One million Один мільйон 
(Odyn milʹyon) 

One billion Один мільярд 
(Odyn milʹyard) 

How many? Скільки? 
(Skilʹky?) 

How much?   Скільки? 
(Skilʹky?) 

Add Додати 
(Dodaty) 

Subtract Відняти 
(Vidnyaty) 

Multiply Mножити  
(Mnozhyty) 
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Divide Ділити 
(Dilyty) 

Simplify Спростити 
(Sprostyty) 

Factorise Розкласти на множники 
(Rozklasty na mnozhnyky) 
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Classroom Класна кімната 

School Школa 
(Shkola) 

Pencil олівець 
(olivetsʹ) 

Pen ручка 
(ruchka) 

Coloured pencil Кольоровий олівець 
(Kolʹorovyy olivetsʹ) 

Pencil sharpener Точилка 
(Tochylka) 

Scissors Ножиці 
(Nozhytsi) 

Book Книга 
(Knyha) 

Exercise book Зошит для вправ 
(Zoshyt dlya vprav) 

Reading book   Читати книгу 
(Chytaty knyhu) 

Text book Підручник 
(Pidruchnyk) 

Paper Папір 
(Papir) 

Folder папка 
(papka) 
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Ruler Лінійка 
(Liniyka) 

Glue Клей 
(Kley) 

Eraser Гумка 
(Humka) 

Calculator Калькулятор 
(Kalʹkulyator) 

Protractor Транспортир 
(Transportyr) 

Book bag  Портфель 
(Portfel’) 

Flask Термос  
(Termos) 

Lunch box Ланч-бокс 
(Lanch-boks) 

Register Реєстрація 
(Reyestratsiya) 

Table  Таблиця 
(Tablytsya) 

Chair   Стілець 
(Stiletsʹ) 

Desk письмовий стіл 
(pysʹmovyy stil) 

Whiteboard Дошка 
(Doshka) 
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Student Студент 
(Student) 

Teacher  Вчитель/ Викладач 
(Vchytelʹ/ Vykladach) 
 

Teaching assistant Помічник вчителя 
(Pomichnyk vchytelya) 

Head teacher  Директор школи 
(Dyrektor shkoly) 

I need a _____   Мені потрібно _____ 
(Meni potribno _____) 

Can you pass the 
_____? 

Чи можете ви подати 
_____? 
(Chy mozhete vy 
podaty_____?) 

Can you hand out the 
______.   

Чи можете ви роздати 
______. 
(Chy mozhete vy rozdaty 
______.) 

I need the toilet. Мені потрібно вийти в 
туалет. 
(Meni potribno vyyty v 
tualet.) 

I feel ill. Я погано почуваюся. 
(Ya pohano 
pochuvayusya.) 

Sit down. Сідайте. 
(Sidayte.) 
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Please sit here.   Будь ласка, 
сядьте(pl)/сядь(singular) 
тут. 
(Budʹ laska, syadʹte/syad’ 
tut.) 

Listen. Слухайте/Слухай.) 
(Sluhayte/Sluhay) 

This is Emma. Це Емма. 
(Tse Emma.) 

Emma will help you.   Емма тобі допоможе. 
(Emma tobi dopomozhe.) 
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Around school Навколо школи 

Classroom Клас 
(Klas) 

Hall Актовий зал 
(Aktovyy zal) 

Dining hall Їдальня 
(Yidalʹnya) 

Playground Дитячий майданчик 
(Dytyachyy maydanchyk) 

Office Офіс 
(Ofis) 

Gym спортзал 
(sportzal) 

Library Бібліотека 
(Biblioteka) 

Sports field   Стадіон 
(Stadion) 

Forest School Лісова школа 
(Lisova shkola) 

Toilets Туалети 
(Tualety) 

Changing room  Роздягальня 
(Rozdyahalʹnya) 

Uniform Уніформа 
(Uniforma) 
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Timetable   Розклад уроків 
(Rozklad urokiv) 

Planner Планер 
(Planer) 

Lesson   Урок 
(Urok) 

Break time Перерва 
(Pererva) 

Lunch time Обід 
(Obid) 

Play time Перерва 
(Pererva) 

Home time Час іти додому 
(Chas ity dodomy) 

Breakfast club   Клуб шкільнихсніданків 
(Klub shkil’nych snidankiv) 

After-school club Позашкільний клуб 
(Pozashkilʹnyy klub) 

Assembly Шкільна лінійка 
(Shkilna liniyka) 

Worship Молитва 
(Molytva) 

Homework Домашнє завдання 
(Domashnye zavdannya) 

Where is the ______?  Де є ______? 
(De ye ______?) 
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I’m lost.  Я загубився 
(m)/загубилася (f). 
(Ya 
zahubyvsya/zahubylasya.) 

*  m = masculine 
     f   = feminime 
     Pl = Plural 
     S  = Singular 
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